
 لتــذهبوا تعضــلوهن وال كرهــا النســاء ترثــوا أن لكــم يحــل ال آمنــوا الــذين أيهــا (( يــاتتمــة تفســري اآليــة الكرميــة: 
 شـيئا تكرهـوا أن فعسى كرهتموهن فإن بالمعروف وعاشروهن مبينة بفاحشة يأتين أن إال آتيتموهن ما ببعض

  كثيرا )) . خيرا فيه اهللا ويجعل
سـبق لنـا أن اخلطـاب إذا  الـذين آمنـوا ال يحـل لكـم أن ترثـوا النسـاء كرهـا ... )) (( يـا أيهـامث قال اهللا عزوجل: 

  (( يـا أيهـا الـذين آمنـوا ))صـدر ـذا الوصـف والعنايـة بـه ؛ وسـبق لنـا أنـه إذا  ابتدئ بالنداء فإنه دليل علـى أمهيتـه

أيضـا أن فيـه دلـيال علـى بـت لنـا ؛ وث نقـص يف اإلميـان كان دليال على أن امتثاله مـن مقتضـيات اإلميـان وأن خمالفتـه

املغــري بالشــيء يعــين احلــاث بالشــيء ؛ لقولــه: (( ... )) كأنــه يغــريهم علــى قبــول مــا ســيوجه إلــيهم ؛ ألن  اختــاذا .

كما تقـول: يـا أيهـا الكـرمي ال تبخـل علـى الضـيف ، يـا يهيج اإلنسان كان هذا إغراء به   على وجه الوصف إذا ذكر

(( يـا أيهـا الـذين ء ، فإن هذا يوجب اإلنسان أن يأخذه احلماس حىت ينتصر ؛ يقول: أيها الرجل ال تغلب كالنسا
ونفـي احلـل يقتضـي التحـرمي ؛ واحمللـل واحملـرم هـو اهللا عزوجـل ؛ وهلـذا  آمنوا ال يحل لكم أن ترثـوا النسـاء كرهـا ))

ها بآيـات التصـريح بـالتحرمي يف وسـيأيت بعـد (( ال يحـل ))... بالتحرمي وأحيانا بنفي احلـل ؛ ففـي هـذه اآليـة قـال: 

يعـين كرهـا علـيهن  (( ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرها )) (( كرهـا ))؛ يقول:  (( حرمت عليكم ... ))قوله: 

املرياث هل معناه أم يرثون كمـا يرثـون املـال مبعـىن  م جتربون على هذا املرياث ؛ حبيث ال يرضني على ذلك وأنت

أم خيلفون أزواجهن فيهن دون متلك ؟ الثـاين ؛ ألـم ليسـوا يرثـون النسـاء كمـا يرثـون املـال ؛  أم يسرتقون ؟ أو

مــن خلــف غــريه يف شــيء فهــو وارث لــه ، قــال اهللا اجهــن فــيهن فســماه اهللا مرياثــا .بــل يرثــون النســاء أي خيلفــون أزو 

أنـه يفـين مـن عليهـا  بل ومالـك ملـن .هلا من قمع أنه عزوجل مالك  (( إنا نحن نرث األرض ومن عليها ))تعاىل: 

أي  (( هــب لــي مـن لــدنك وليــا يرثنـي ويــرث آل يعقــوب ))ويبقـى هـو ســبحانه وتعـاىل ؛ وقــال تعـاىل عــن زكريـا: 

(( ال يحـل لكـم أن خيلفين يف قومي يف العلم والنبوة ، وليس يرثه مرياث ميعاد وذلـك ألن األنبيـاء ال يورثـون ؛ إذا 
... وإذا كان لبيـان الواقـع فـال  هذا القيد (( كرها ))ي ختلفوا أزواجهن فيهن كرها ؛ وقوله: أ ترثوا النساء كرها ))

يــدل علــى أــن لــو رضــني أن خيلفهــم ، أن خيلــف الرجــال أزواجهــن فــإن ذلــك جــائز ؛ ألن هــذا ال جيــوز إال بعقــد 

... وإذا كـانوا مـن بـين أن تتـزوج  نكاح شرعي ؛ وذلك أم كانوا إذا مات الرجـل جـاء ورثتـه مـن بعـده ومنعـوا املـرأة

(( ال يحـل لكـم أن ترثـوا النسـاء  ؛ فلهـذا ـى اهللا عنـه ، قـال: وعـدوانا  رها أحدهم فتزوجها قهـرا عليهـاعمه اختا
  وعلى هذا فيكون القيد بيانا للواقع ، وما كان باينا للواقع فإنه ال مفهوم له ؛ وعلى هذا فال حيل أن ...  كرها ))

 (( ال تعضــلوهن ))هــذه مســألة أخــرى تشــابه مــا ســبق  تعضــلوهن لتــذهبوا بــبعض مــا آتيتمــوهن ))(( وال قــال: 

وهــذا يقـــع كثــريا مــن بعـــض األزواج  (( لتـــذهبوا بــبعض مـــا آتيتمــوهن ))  متنعــوهن حقــوقهن فتلجــئهن إىل .أي ال



اذا ؟ أخـذا ملـا أعطاهـا إىل أن تفتـدي نفسـها منـه ؛ ملـ الظلمة ، يعضل زوجته فيمنعها فإذا ضاقت به ذرعا اضطرت

لو قال قائـل: لـو عضـلها  (( ال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ))من قبل إما الكل وإما البعض ؛ وقوله: 

  (( مبينـة ))ويف قـراءة:  (( أن يـأتين بفاحشـة مبينـة ))ألنه من باب عطاها فهل يدخل يف النهي ؟ ليأخذ كل ما أ

الزنــا ؛ فلكـم ؛ ومــا هـي الفاحشــة املبينـة ؟ الفاحشـة املبينــة فيهـا أقـوال ؛ قيــل: إـا يعـين إال أن يـأتني بفاحشــة مبينـة 

زانيـــة ، وال تطيـــب نفســـه ن يطلقهـــا هكـــذا  ل أن تفتـــدي منـــه ؛ ألن اإلنســـان .فـــإذا زنـــت فلـــه أن يعضـــلها مـــن أجـــ

ه ؛ وقيــل: املــراد تفتــدي أو تفتــدي نفســها منــل ومينــع حقهــا مــن أجــل أن ختــامالــه ؛ فلــه يف هــذه احلــال أن  فيــذهب

فـإن ذلـك مسـتفحش عرفـا ؛ فـإذا حصـل  ليقة اللسـان عليـه وعلـى أهلـه بالفاحشة املبينة بذاءة اللسان أن تكـون سـ

حقــــه علــــى وجــــه الرضــــى ل: املــــراد ســــوء العشــــرة ، حبيــــث مــــن املــــرأة هــــذا فلــــه أن يعضــــلها حــــىت تفتــــدي منــــه ؛ وقيــــ

هـذه احلاجـة الـيت  ر وال جتيـب ، إذا أمرهـا حباجـة وجهها ويصف وحيمرنشراح ، إذا دعاها إىل فراشه .واالنبساط واال

فهذا من الفاحشة املبينة ؛ وهذا األخري يشمل القولني قبله ؛ ألنه من سـوء العشـرة أن ختـدع املـرأة  جيب عليها أن .

والشك أن من سوء العشرة بذاءة اللسان وطول اللسان ؛ فعله يكـون املعتمـد أن املـراد   زوجها فتزين ـ والعياذ باهللا ـ

بالفاحشــة املبينــة ســوء العشــرة بــأي شــيء يكــون ســواء ممــن يســتفحش شــرعا كالزنــا أو عرفــا مــع أن الزنــا يســتفحش 

أي مبـا  معروف ))(( بـالأي النسـاء  (( عاشـروهن ))هـذه مجلـة ثالثـة  (( وعاشروهن بـالمعروف ))عرفا وشرعا ؛ 

يتعارفه الناس وال ينكره الشرع ؛ واملعاشـرة مفاعلـة تكـون مـن اجلـانبني ؛ ألن الغالـب أن الفعـل الـذي يكـون مصـدره 

مفاعلــة أنــه واقــع مــن اجلــانبني ، هــذا الغالــب مثــل جاهــد جماهــدة ، قاتــل مقاتلــة ، ياســر مياســرة ، عاصــر معاصــرة ، 

(( عاشــــروهن ني كســــافرة فــــإن هـــذا الســــفر ال يكــــون إال مــــن واحــــد ؛ عاشـــر معاشــــرة ؛ وقــــد ال يكــــون مـــن اجلــــانب
أي ليعاشــر كــل مــنكم اآلخــر بــاملعروف أي مبــا يتعارفــه النــاس وال ينكــره الشــرع ؛ انتبــه ! مبــا يتعارفــه  بــالمعروف ))

بــل هــو  ؛ فــإن كــان ممــا يتعارفــه النــاس ولكــن الشــرع ينكــره فإنــه ال جيــوز لــيس هــو بــاملعروفالنــاس وال ينكــره الشــرع 

بالقول والفعل والبذل ؟ بالقول يعين يلني القول هلا وتلني القول له ، وبالفعل اخلدمة ومـا أشـبهها ل املراد ه منكر .

، وبالبذل بذل النفقـات مـن كسـوة وطعـام وشـراب ومسـكن وقضـاء ديـن ؟ مـا تقولـون ؟ ال ، ال يلزمـه قضـاء دينهـا 

نفقــة واجبــة عليــه فــإن اســتدانت لنفقــة واجبــة عليــه وجــب عليــه قضــاء وال يلزمهــا قضــاء دينــه اللهــم إال أن تســتدين ل

فعســى أن تكرهــوا شــيئا ويجعــل اهللا فيــه (( وعاشــروهن بــالمعروف فــإن كرهتمــوهن هــذا الــدين ألنــه الزم لــه ؛ 
ال  يعين قـد يكـره اإلنسـان الزوجـة فـال يعاشـرها بـاملعروف ؛ ألنـه مـن طبيعـة اإلنسـان أنـه إذا كـره شـيئا خيرا كثيرا ))

ـــه ؛ فيقـــول اهللا عزوجـــل:  ـــه وال يفـــرح ب (( فعســـى أن بســـوء أخالقهـــن أو غـــري ذلـــك  (( إن كرهتمـــوهن ))ينقـــاد ل
ــه خيــرا كثيــرا )) وهــذا إشــارة إىل أننــا نصــرب ، إىل أن نصــرب علــيهن يعــين فاصــربوا إن   تكرهــوا شــيئا ويجعــل اهللا في



ال تتوقعونـه ، ومــن اخلـري أن يقــدر  يـرا كثيــرا ))(( فعســى أن تكرهـوا شــيئا ويجعـل اهللا فيــه خكرهتمـوهن فاصـربوا 

اهللا بينهمــا ولـــدا صـــاحلا فـــإن هـــذا مـــن أعظـــم اخلـــريات ، ومــن اخلـــري أيضـــا أن يقلـــب اهللا أحواهلـــا وصـــفاا الـــيت كـــان 

يف هــذه اآليــة  يكرههــا مــن أجلهــا إىل أحــوال وصــفات يرضــاها ؛ وحينئــذ يطمــئن إليهــا ويعــيش معهــا عيشــة محيــدة.

ومـن  (( ال يحـل لكـم )) .منها: حترمي إرث النساء على وجه يكرهن كما جيري يف اجلاهلية ؛ لقوله: من الفوائد ؛ 

ومــن فوائــدها: أنــه لــو ورث املــرأة  فوائــدها: أن نفــي احلــل يــراد بــه التحــرمي ؛ وذلــك ألن نفــي الشــيء إثبــات لضــده .

زوجـة ابـن عمـه فـإن  ت ابن عمه الذي .لو تزوج بعد مو على وجه ترضى به فال بأس ؛ لكنه مقيد برضا الشرع ؛ ف

ذلك ال بأس به ؛ ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاها وبعقـد شـرعي ال بـأس ؛ ولـو تـزوج زوجـة جـده ؟ ال بـأس 

ومـــن  مـــا هـــو مـــر علينـــا يف املـــرياث ؟ علـــى غـــري قـــو الـــراجح ، متـــام .؟ اجلـــد .  ا؛ حمرمـــة ؟ طيـــب إذا اجلـــد لـــيس أخـــ

 . (( وال تعضـلوهن لتـذهبوا بـبعض مـا آتيتمـوهن ))فوائدها: حترمي عضل املـرأة بغـري حـق لتفتـدي نفسـه ؛ لقولـه: 

 (( بـبعض ))ومن فوائدها وهي حمل املناقشة: اإلشارة إىل أنه ال ينبغي أن يكـون اخللـع بـأكثر ممـا أعطاهـا ؛ لقولـه: 

العضـــل ليــذهب بــبعض مــا أعطاهــا لبيــان أن العضــل ألخـــذ  ولكــن قــد ينــاقش يف هــذه الفائــدة فيقــال: إن اهللا عــن

شــيء منهـــا ولـــو قـــل حـــرام ، ولـــيس فيـــه التعـــرض ملـــا إذا أخــذ أكثـــر أو أقـــل ؛ وقـــد ســـبق لنـــا يف تفســـري ســـورة البقـــرة 

خــالف العلمــاء يف هــذا هــل جيــوز لإلنســان يف اخللــع أن يأخــذ أكثــر ممــا أعطاهــا أو ال جيــوز وبينــا أن املســألة فيهــا 

(( ال ؛ لقولـــه يف األول: دها: جــواز ؛ بــل تنويــع اخلطــاب ومــن فوائــ وال: اجلــواز ، والتحــرمي ، والكراهــة . ثالثــة أقــ
هـذا إذا جعلنــا " ال " ناهيـة ؛ فــإن جعلناهــا  (( أن تعضــلوهن ))ويف الثـاين: يحـل لكــم أن ترثـوا النســاء كرهــا )) 

، صـار الكـالم علـى نسـق واحـد ؛ صـح ؟ اآليـة حمتملـة نافية للتوكيد وجعلنا تقدير اآلية: وال أن تعضـلوهن لتـذهبوا 

ـــة و ـــواو حـــرف عطـــف و" ال " زائـــدة للتوكيـــد و (( تعضـــلوهن ))؛ ألن تكـــون " ال " ناهي ـــة وأن تكـــون ال (( الناهي
يعــين وال أن تعضــلوهن ؛ فــإن كــان األول ففيــه اخــتالف  (( أن ترثــوا النســاء ))معطوفــة علــى قولــه:  تعضــلوهن ))

ان الثــاين فاألســلوب علــى نســق واحــد ؛ ولكــن الشــك أنــه مــن الفصــاحة والبيــان والبالغــة أن يف األســلوب وإن كــ

 آتيتمـوهن ))(( ؛ لقولـه: ومن فوائـدها: أن الصـداقة للمـرأة   يتنوع األسلوب واخلطاب إذا اقتضت البالغة ذلك .

داق حـق للمـرأة يف قولـه: أي أعطيتموهن ، وهو كذلك ؛ وقد مر علينا يف أول السورة ما هو واضـح جـدا بـأن الصـ

ــوا النســاء صــدقاتهن نحلــة )) وعلــى هــذا فــإذا كانــت مكلفــة رشــيدة فــاألمر إليهــا فيمــا لــو أســقطت عــن  (( وآت

زوجهـا بعـض املهـر أو كــل املهـر وال اعـرتاض ألحـد عليــه ؛ وأيضـا ال حيـل ألحـد أن يأخــذ مـن املهـر شـيئا ال اختيــارا 

زوجــة مهرهــا فلهــا حينئــذ أن تتــربع مبــا شــاءت ملــن شــاءت إذا كانــت أهــال وال غصــبا إال بعــد أن يــتم العقــد ومتلــك ال

ومــن فوائــدها: أن ســوء العشــرة مبيحــة لعضــل املــرأة لتفتــدي نفســه ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن  للتــربع ؛ كــذا ؟ طيــب .



ــأتين بفاحشــة مبينــة ))قولــه:  ا: ومــن فوائــده يعــين فلكــم أن تعضــلوهن لتــذهبوا بــبعض مــا آتيتمــوهن . (( إال أن ي

ومـــن فوائـــدها: اعتبـــار العـــرف ، اعتبـــار  . (( وعاشـــروهن بـــالمعروف ))وجـــوب معاشـــرة املـــرأة بـــاملعروف ؛ لقولـــه: 

وقد أحال اهللا تعاىل إىل العرف يف مواضع متعـددة مثـل قولـه  (( بالمعروف ))العرف يف إحالة احلكم إليه ؛ لقوله: 

ولكـن هـذا املعـروف الـذي هـو العـرف ال يعتمـد وال  )(( وعلـى المولـود لـه رزقهـن وكسـوتهن بـالمعروف )تعاىل: 

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل أنـــه  يرجــع إليــه إذا كــان خمالفــا ملعــروف الشــرع ألن الشــرع حمكــم وحــاكم علــى العــادة .

(( فـإن كرهتمـوهن فعسـى ينبغي للزوج أن يصرب إذا رأى من زوجته ما يكره فإن العاقبة قد تكـون محيـدة ؛ لقولـه: 
ومــن فوائــدها: أنــه وإن كـان احلكــم ورد يف كراهــة الزوجــة فالعلــة  . ا شــيئا ويجعــل اهللا فيــه خيــرا كثيــرا ))أن تكرهـو 

 عامة ، كثريا ما يكره اإلنسان الشيء وجيعل اهللا سبحانه وتعاىل عاقبته محيدة نافعة له ؛ وهذا أمـر مشـاهد حمسـوس

" عسـى " هنـا هـل هــي فـإن قـال قائـل:  وقـد تكـون العاقبـة غـري احلميـدة لكـن الغالـب أن وعـد اهللا حــق يتحقـق . ؛

للتحقق أو للرجاء ؟ للرجاء ؛ قـال العلمـاء " عسـى " مـن اهللا واجبـة يعـين إذا قـال اهللا "عسـى " فـاألمر واجـب يقـع 

وذلـك ألن الرجــاء  هم وكـان اهللا عفـوا غفـورا ))(( فأولئـك عسـى اهللا أن يعفـو عـن؛ قـالوا ومـن ذلـك قولـه تعـاىل: 

يف حــق عزوجــل غــري وارد إذ أنــه هــو املتصــرف املــدبر ، والرجــاء إمنــا يكــون ممــن ال ميلــك الشــيء فريجــوه مــن غــريه ؛ 

وعلى هذا فتكون اآلية وعدا من اهللا أن من صرب ابتغاء وجه اهللا على ما يكرهه واحتسـابا لثـواب اهللا بـأن جيعـل اهللا 

ومـــن  ريا كثــريا فإنــه يتحقــق لـــه هــذا الوعــد ؛ فــإن ختلــف هــذا الوعـــد فلوجــود مــانع وإال فــإن وعــد اهللا حــق .فيــه خــ

؛ وقـد (( ويجعـل اهللا فيـه خيـرا كثيـرا )) فوائدها: إثبات وصـف اهللا عزوجـل باجلعـل ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه: 

أو الشــرعي ؟ الكــوين ، أكثــر مــا يف القــرآن بينــا فيمــا مضــى أن اجلعــل كــوين وشــرعي ، وأكثــر مــا يف القــرآن الكــوين 

مــع أن  (( جعــل اهللا الكعبــة البيــت الحــرام قيامــا للنــاس والشــهر الحــرام ))اجلعــل مــن الكــوين ؛ مــن الشــرعي ؟ 

(( مـا جعـل اهللا مـن بحيـرة وال سـائبة وال وصــيلة وال هـذا حيتمـل أن يكـون جعـال كونيـا ، ومـن ذلـك قولـه تعــاىل: 
اليت مـرت علينـا قريبـا  (( أو يجعل اهللا لهن سبيال ))، وكذلك قوله:  عا وإن جعلها قدراأي ما جعلها شر  حام ))

(( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شـيئا ومن فوائدها: جواز ثبوت الكراهة بني الرجل املسلم وأخيه ؛ لقوله:  .
ذا وارد أن اإلنسـان قـد يكـره أخـاه فأثبت اهللا الكراهة شرطا وحتقيقـا ؛ والشـك أن هـ ويجعل اهللا فيه خيرا كثيرا ))

املســـلم ولكنـــه مـــأمور إذا وجـــد مـــن قلبـــه كراهـــة ألخيـــه املســـلم أن يفكـــر ألي ســـبب كرهتـــه ، إذا كـــان ألمـــر شـــرعي 

فلينصح أخاه عن هذا الشيء حىت يزول فتزول الكراهة وإذا كان لغري أمر شرعي بل جمرد كراهـة كمـا يقـع فعليـه أن 

ألن من أوثـق عـرى اإلميـان احملبـة يف اهللا ؛ فـإذا كـان كـذلك ووجـد أن هـذا الرجـل يكـره  يعاجل نفسه عن هذا الداء ؛ 

(( فــإن    ة عاديــة مـا هــو خللــل يف دنيـه أو خلقــه فعليــه أ، يعـاجل هــذا الــداء حـىت يزيــل عــن قلبـه كراهــة إخوانــه .هـاكر 



  ن جاء دور األسئلة .مث قال: ؛ طيب اآل كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اهللا فيه خيرا كثيرا ))

أنـه إذا علـم بفاحشـة زوجتـه فلـه  وذلـك (( ... إال أن يأتين بفاحشة مبينة ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

أن يعضـلها حــىت يأخــذ مهــره فهــل يعــارض هــذا قصــة ذلــك الصــحايب الــذي العــن زوجتــه وطالبهــا بــاملهر لكــن النــيب 

  صلى اهللا عليه وآله وسلم جعل املال حقا هلا ؟

حيصــل  مــاد مالــه ؟ ه ؛ لكــن أراد أن يعيــالرجــل مــا أراد أن يقبضــها ؛ ألنــه جــرى اللعــان بينهمــا وانتهــى أمــر  الشــيخ :

أي  و إذا عضــلها مل تصــرب فتفتــدي ؛ ؛ لكــن هــ أــا صــربت علــى عضــله ولــن ــتم  ؛ لــو مالــه ألنــه لــيس جمــرد زنــا 

نعم ما يرجع من ماله ؛ يعطي هلا ؟ يعطي هلا لتفتدي وقد ال تفتدي ؛ ألنه إذا قلنا إن الزنا سـبب موجـب لرجوعـه 

أما إذا قلنا إا ال إا يعضلها من أجل أن تضيق به درعـا فتفتـدي ، فنقـول  مباله صار جمرد الزنا فأن يرجع باملال ؛

  رمبا تصرب عليه وال يهمه .

مـثال أنكــر هــذا األخ علــى بعــض الصــفات الـيت توجــب كراهــة اإلنسـان ألخيــه قــد ال تكـون ظــاهرة ؛ فــإذا  السـائل :

له أنت مرائـي وحنـو ذلـك فكيـف العمـل  أخيه هذه الصفات قد يرد عليه بشيء ينفي هذه الصفات عنه كأن يقول

  ؟

إذا كــان أمــرا شــرعيا كرهــه ألمــر شــرعي البــد أن ينبــه عليــه إال إذا كــان هــذا األمــر الشــرعي ممــا يســوق فيــه  الشــيخ :

االجتهــاد وخالفــه فيــه مــن اجــل اجتهــاده فهــذا ال وجــه للكراهــة وال تكــره هلــذا الشــيء ؛ ... أمــور ... مــا تعلــم ألن 

(( الـــذين وال جيـــوز أن تــتهم أحـــدا بأنـــه مراعـــي ؛ ألن اـــام املــؤمن يف املـــراءاة مـــن خلـــق املنــافقني  الريــا حملـــه القلـــب
يلمــزون المطــوعين مــن المــؤمنين فــي الصــدقات والــذين ال يجــدون إال جهــدهم فيســخرون مــنهم ســخر اهللا 

اء بقليـل قـال هـذا خبيـل ، املنافق يلمز إن تصدق الغين الكثري قال هـذا مرائـي ، وإن جـ منهم ولهم عذاب أليم ))

فيلمزون املطوعني ويلمزون الذين ال جيـدون إال جهـدهم ؛ ومسـألة النيـات يـا إخـواين مـا هـي هينـة يعـين ال جيـوز أن 

حتكم على شخص أنه نوى شيئا حمظورا ألنه خطر ، وأنا قلت أكثر مـن مـرة نتعـرض إىل قضـية ؟ قضـية أسـامة بـن 

ركه قال املشرك " ال إله إال اهللا " فظن أسـامة أنـه قاهلـا تعـوذوا كمـا نظـن حنـن زيد حني حلق املشرك بالسيف فلما أد

أيضا ، فضربه بالسيف فقلته ، مث أخرب النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بـذلك ، قـال: قتلتـه بعـد أن قـال ال إلـه إال 

ال إلــه إال اهللا ؟ وهــو يقــول قاهلــا  اهللا ؟ قــال نعــم يــا رســول اهللا لكنــه قاهلــا تعــوذا ، مث جعــل يكــرر أقتلتــه بعــد أن قــال

تعــوذا قـــال: كيــف تصـــنع بــال إلـــه إال اهللا إذا جــاءت يـــوم القيمـــة ؟ مــع أن ظـــاهر احلــال أنـــه قاهلــا تعـــوذا ألن الرجـــل 

عليـه الصـالة والسـالم علــى ... لوقـف وقـال ال إلـه إال اهللا مـن أصــل ومـع ذلـك أنكـر النـيب  هالـك ، لـو كـان خملصـا

أسامة حىت قال أسامة: متنيـت أين مل أكـن أسـلمت بعـد يعـين متنيـت أين قتلتـه وأنـا كـافر ألجـل إذا تبـت مـن الكفـر 



  غفر يل ما قد سلف .

قلــتم يــا شــيخ إن طاعــة الزوجــة لزوجهــا واجــب ومل تقيــدوها بإحســان خبــالف الوالــدين فقــد قيــدمتوها أن  الســائل :

  تكون بإحسان ؟

ا نقـول جيـب عليهـا ؛ لكـن ال ال ، تفعلوه باملعروف ، باملعروف ما هـو يف كـل شـيء ؛ املسـألة التجمـل رمبـ الشيخ :

  مسألة 

  قلتم ينبغي أن تكون سوء العشرة بني الزوجني بينة فما معىن ذلك ؟ السائل :

ال بـالتكرار ؛ يعـين أليـش ؟ أي نعم يعين مبعىن أن تكون هذه سوء العشرة بينة واضـحة ، وهـذه ال تكـون إ الشيخ :

 ألن املـرأة قــد تكــون يف سـاعة مــن الســاعات ضـائقة صــدرها ضــائق لسـبب خــارجي وال حتســن العشـرة مــع الزوجــة .

  اليت يف القرآن هل هي يف كل موضع حبسبه أو ؟ نعم يف كل موضع حبسبه .

 تَْأُخــُذواْ  فَـالَ  ِقنطَـاراً  ِإْحــَداُهن  َوآتـَْيـُتمْ  َزْوجٍ  مَكـانَ  جٍ َزوْ  اْسـِتْبَدالَ  َأَردتــمُ  ((  َوِإنْ أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 
 ميثَاقــاً  ِمــنُكم َوَأَخــْذنَ  بـَْعــضٍ  ِإلَــى بـَْعُضــُكمْ  َأْفَضــى َوَقــدْ  تَْأُخُذونَــهُ  وََكْيــفَ  مِبينــاً  َوِإْثمــاً  بـُْهَتانــاً  َأتَْأُخُذونَــهُ  َشــْيئاً  ِمْنــهُ 

  .)) َسِبيالً  َوَساء َوَمْقتاً  فَاِحَشةً  َكانَ  ِإنهُ  َسَلفَ  َقدْ  َما ِإال  النَساء منَ  آبَاؤُُكم َنَكحَ  َما تَنِكُحواْ  َغِليظًاَ◌ والَ 

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

  مر علينا أن اهللا ى عن عادة كانوا يعتادوا يف اجلاهلية بالنسبة للنساء ؟  الشيخ :

  يرثون النساء ؛  الطالب :

  كيف إرثهم للنساء ؟  :الشيخ 

   إذا مات زوجها أخذها الوارث وتزوجها أو حبسها ليزوجها بين عمه أو ما أشبه ذلك . الطالب :

  ما معىن اآلية ؟  (( وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ))قوله:  الشيخ :

  يضيق عليها ليأخذ ما أعطاها ؛  الطالب :

  ويش معىن العضل ؟  الشيخ :

  مبعىن ال متنعوا حقوقهن ؛  الطالب :

بينـة الفاحشـة المـا املـراد ب العضل يعين املنع ، ال تعضلوا حقوقهن لتضيقوه عليهن فيفدين أنفسـهم  مبـال . الشيخ :

    ؟ 

  يشمل ما قبلها ؛  الطالب :

 بــالمعروف ))(( وعاشــروهن قولــه:  إذا جيمعهــا ســوء العشــرة والزنــا مــن ســوء العشــرة ألنــه خيانــة للــزوج . الشــيخ :



؟ تبـــادلوا العشـــرة بـــني الـــزوجني ؛ واملعاشـــرة واملصـــاحبة واملقارنـــة املعـــن تبـــادلوا معهـــن  (( عاشـــروهن ))ويـــش معـــىن 

    العشرة باملعروف .

  ما املراد باملعروف ؟ الشيخ :

  املعروف هو ما عرفه الشرع ،   الطالب :

  خيالف الشرع .ما عرفه الشرع وأقره وكذلك ما عرفه العرف إال أن  الشيخ :

  مر علينا أنه جيوز لإلنسان أن يكره الشخص ولو كان مسلما هذه كراهة دينية أو كراهة طبيعية ؟  الشيخ :

  كراهة طبيعية ،  الطالب :

(( مــا هــو الــذي بعــث اهللا بــه مــن اخلــري الكثــري يف قولــه:  نعــم مثــل أن يكــره اإلنســان نوعــا مــن الطعــام . الشــيخ :
؛ ما هـو اخلـري احبها .وجعل اهللا فيه ؟ عسى أن يكرهها ص ويجعل اهللا فيه خيرا كثيرا ))فعسى أن تكرهوا شيئا 

هــل يف اآليــة مــا يــدل علــى أنــه  ؛ أخــذنا الفوائــد  نعــم .وعــه ؟ تــأيت لــه بــأوالد صــاحلني هــل أحــد مــن الســلف ذكــر ن

جيــوز أن نقــول أن يكــون ؛ لكــن أال يصــرب وأال يتعجــل يف طالقهــا ؟ مــن يعــرف إن األفضــل أن ينبغــي لإلنســان أن 

كرههـا و طلقهـا   فيـه خـريا كثـريا هلـذا املطلـق ؟ املعىن: إن كرهتموهن وطلقتمـوهن فعسـى أن تكرهـوا شـيئا وجيعـل اهللا 

فيه نص مر علينا ، نفـس املـرأة طلقهـا وزوجهـا  حلني وجيعل اهللا خريا كثريا وزوجتها آخر وأتت من اآلخر بأوالد صا

مــع زوجهــا موجــب أن يعوضــه اهللا   وعســى هــذه يــدل علــى أن الصــرب (( عســى )): ؛ قولــه ســبحانه وتعــاىل واحــد

؛ لكــن أال يقــول قائــل: فعســى أن تكرهــوا شــيئا وجيعــل اهللا فيــه خــريا كثــريا لــنفس املــرأة  ألــا مــن اهللا ســبحانه وتعــاىل

 (( عاشـروهن )) نصـاف خياطـب الـزوج ويـأمره باإلتزوج إنسان ويكون خريا منها ؟ ال ميكـن هـذا ؛ ملـاذا ؟ ألن اهللا

يف  وال تعاشـــروهن بـــاملعروف فاصـــربوا ؛ وهلـــذا قـــدمنا (( فـــإن كرهتمـــوهن ))هـــذه تـــدل علـــى أن املخاطـــب األزواج 

ذكرنـا أن اجلعـل مـن  شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثـريا . التفسري أن التقدير: فإن كرهتموهن فاصربوا فعصى أن تكرهوا

(( مـا جعـل نعـم الشـرعية مثـل قولـه تعـاىل:  ا هل عندك من دليـل علـى هـذا ؟اهللا عزوجل يكون كونيا ويكون شرعي
لــو قــال قائــل: هــذا اجلعــل كــوين ؟ الشــك أنــه جعــل كــوين ألن  اهللا مــن بحيــرة وال ســائبة وال وصــيلة وال حــام ))

ل الشــرعي اجلعــل الشــرعي يســتلزم اجلعــل الكــوين ؛ يعــين إذا مــا جعــل اهللا كونــا مــن حبــرية ؟ ال ، حنــن نقــول أن اجلعــ

(( يستلزم اجلعل الكوين ؛ ال ما هو صحيح ؛ إذا كيف اجلعل الشـرعي بـدون اجلعـل الكـوين ؟ بـس هـذا نفـى قـال: 
؛ شرعا ؛ ما جعل اهللا شرعا ؟ لكن لو قال لـك قائـل: مـا جعـل اهللا قـدرا ؟ ال ميكـن هـذا ؛ ملـاذا ؟  ما جعل اهللا ))

اجلعـل القـدري مثالـه ؟  قـدرا .السـائبة واحلـام والوصـيلة فهـو لبحـرية و يف اجلاهلية عندهم ا لو كان قدرا ملا ؛ يكونون 

(( وجعلنـا الليـل لباسـا وقولـه تعـاىل:  (( هو الذي جعـل لكـم الليـل لتسـكنوا فيـه والنهـار مبصـرا ))قوله تعاىل: 



؟ جعـل الكـوين  مـا الفـرق بـني اجلعـل الكـوين والشـرعي هـذا جعـل كـوين ، بـارك اهللا فيـك . وجعلنا النهار معاشا ))

ال يكــون إال يكــون فيــه مــا حيبــه اهللا ومــا ال حيبــه ؛ هــذا واحــد ؛ والبــد مــن وقوعــه ؛ والشــرعي قــد يقــع وقــد ال يقــع و 

 مث قـــال اهللا عـــز   (( مـــا جعـــل اهللا مـــن بحيـــرة )) .إىل اهللا وأن ننفـــي يكـــون مكروهـــا إىل اهللا مثـــل  فيمــا حيبـــه اهللا ؛

 بـُْهَتانــاً  َأتَْأُخُذونَــهُ  َشــْيئاً  ِمْنــهُ  تَْأُخــُذواْ  فَــالَ  ِقنطَــاراً  ِإْحــَداُهن  َوآتـَْيــُتمْ  َزْوجٍ  مَكــانَ  َزْوجٍ  َدالَ اْســِتبْ  َأَردتــمُ  َوِإنْ  ((وجــل: 
 (( اســتبدال زوج ))يعــين اخــرتمت ، اإلرادة هنــا مبعــىن املشــيئة واالختيــار ؛ وقولــه:  (( إن أردتــم )) . مِبينــاً )) َوِإْثمــاً 

(( وآتيـــتم ان زوج ؛ يعـــين أردمت أن تطلبـــوا زوجـــة األوىل وتأخـــذوا بـــدال عنهـــا زوجـــة جديـــدة ؛ يعـــين أخـــذ زوج مكـــ
فـــإن  األوىل أو الثانيـــة ؟ إحــداهن ، اآليــة مبهمــة لكــن مـــا دام األمــر فيــه بــدل إحــداهن قنطــارا )) (( إحــداهن ))

للثانيـة بـأن يتـزوج ثانيـة ولكـن ال املبدل منه هو األوىل يعين وآتيتم إحداهن وهـي األوىل ؛ علـى أنـه يصـح أن يكـون 

   مبد اهلمزة  (( آتيتم )) يرغب فيها ويريد أن يطلقها فتكون اآلية عامة هلذا وهلذا ؛ وقوله: 

 


